DVV Delft 2- KMD 4

7-6

Ze zeggen wel eens hoe ouder hoe gekker. Vrijdagavond werd duidelijk dat niet de ouderen, maar de
jongeren in de spotlights werden gezet. Bij de algemene ledenvergadering van KMD werden 2
jongeren, maar zeer actieve vrijwilligers, in het wereld beroemde spotlight gezet. Het betrof Rick van
Wilgen en Sara visser, hun betrokkenheid bij de club werd groots beloond met de Willem van der
Berg trofee. Voor het eerst in de geschiedenis werd deze aan twee personen uitgereikt die hun KMD
hart op de juiste plek hebben zitten. Veel uren in de club steken op deze jonge leeftijd is bijzonder,
en dat vonden heel veel mensen. Proficiat Ricky en Sara.
Maar nu even verder met, hoe ouder hou gekker. Gekscherend zei ik dat ik na de ALV snel weg moest
om morgen ochtend te gaan voetballen. Meerdere leden van KMD vroegen toen, hoe laat? Ik
vertelde dat deze wedstrijd 1,5 uur later gespeeld gaat worden, 10 uur dus. Lachend stonden ze me
aan te kijken, dit zijn jeugdtijden werd er keer op keer verteld. Dat klopt zei ik, maar 10 uur uit spelen
betekent wel dat de derde helft wel lekker lang duurt. Hoofdschuddend werd er dan gezegd dat ik
gek was om zo vroeg uit te gaan voetballen. De KNVB en de vereniging zetten deze tijden in een
schema, dus als KMD kunnen wij er weinig aan doen. De hoofden zullen deze ochtend wel erg
slaperig eruit zien en eens even kijken of men ook al scherp is om een wedstrijd te kunnen gaan
winnen.
Eerst maar een kijken hoeveel spelers de wekker hebben gehoord en we verzamelen bij DVV Delft.
En daar kwam het grote probleem van de dag. Twee spelers besloten niet te komen, of schreven heel
laat af. Elf spelers en geen keeper en dan kunnen we eindelijk 3 punten pakken, hebben we een
spelers te kort, triest diepe punt van de dag en dat om 10.00 uur. Tegenstander had geen
scheidsrechter geregeld en hadden ook geen grensrechter, puinhoop ten top. Hoe triester kan de dag
beginnen.
De wedstrijd begon dus later en had snel de 0-1 op het scorebord, doordat hun verdediging echt
slecht was konden we bij het eerste schot op het doel al gelijk scoren. Het fouten festival bij KMD
ging hierna van start, binnen 15 minuten stond de 4-1 op het scorebord. Eigendoelpunt en
concentratie fouten werden hard afgestraft en KMD wist er niets meer tegenover te zetten. Alleen
het feit dat we echt heel veel kansen om zeep wisten te helpen.
Bakkie thee dan maar en eens kijken hoe de sfeer in de kleedkamer was. Deze was best goed, alleen
werd weer besproken dat we spelers te kort hadden en dat deze wedstrijd ook weer beslecht zou
worden door het te kort ervan.
Tweede helft mocht KMD aftrappen en hadden zomaar veldoverwicht. Kansen kregen we weer
genoeg, afronden is een puntje bij KMD 4. De 4-2 werd mooi ingekopt en snel hierna werd het nog
lastiger. Met 10 man moest de wedstrijd verder, door blessure konden we geen verse speler in
brengen. Maar de wedstrijd ging hierna helemaal los, veel doelpunten volgden elkaar op.
Scheidsrechter wissel, de derde scheidsrechter werd aangesteld en KMD werd hierdoor lelijk
benadeeld, keer op keer. Fouten en kansen wisselde elkaar in rap tempo af. Uiteindelijk vond de
derde scheidsrechter dat de 3 minuten resttijd binnen 10 seconden over waren. KMD was met 10
man sterker tegen de 11 van Delft en de leidsman wilde de 3 punten in Delft houden. Helaas verloren
in een wedstrijd die niet verloren hoefde te worden, maar met 10 man en geen keeper blijkt maar
weer dat we naarstig op zoek zijn naar spelers die elke week acte de préséance geven en niet
afschrijven.
Volgende week 12.15 uur voetballen we tegen Vitesse Delft thuis op KMD.
Tot volgende week.

